UTAD homenageia Vítor Norte e
Eunice Muñoz
UTAD homenageia Vítor Norte e Eunice Muñoz no maior festival
interuniversitário de Artes da Lusofonia
A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) realiza
de 11 a 21 de maio o II FITAP – Festival Internacional de
Teatro e Artes Performativas da Lusofonia. Esta segunda edição
conta com a presença do ator Vítor Norte, na sessão de
abertura no dia 11, que este ano apadrinha o evento.
A 15 de maio, será homenageada a atriz Eunice Muñoz, com o
espetáculo de dança “As Borboletas”, uma parceria
internacional entre a Prefeitura de Sete Lagoas / Brasil e o
Curso de Teatro da UTAD, que pretende ser uma homenagem a
todas as Mulheres e, particularmente, esta grande Senhora do
Teatro em Portugal.
Ao longo dos dez dias do Festival estarão em palco espetáculos
e performances de artistas de vários países do universo
lusófono como Angola, Cabo Verde, Brasil e Portugal, e será
dada, igualmente, visibilidade a espetáculos e performances
dos alunos do curso de Teatro e Artes Performativas da UTAD e
do Mestrado em Ensino de Teatro.
Em paralelo, sob a mesma organização, decorre o I Congresso
Internacional de Artes e Comunicação. Trata-se de um novo
modelo que pretende consolidar a relação entre as artes e a
comunicação. O Congresso, que ocupará os dias 18, 19 e 20,
terá lugar no auditório da Biblioteca Central da UTAD e conta

com 42 comunicações de especialistas da área oriundos da
Turquia, Cabo Verde, Brasil, Portugal, Espanha, Angola e
Colômbia.
Como nota singular deste evento, há a realçar que a
organização do II FITAP, do I CIAC e do AUTUMN FESTIVAL
(setembro) decidiu que o ingresso é feito mediante a entrega
de, pelo menos, um livro por espetáculo/dia de programação.
Estes livros serão posteriormente catalogados, indexados e
entregues a instituições de solidariedade social até ao final
do ano, em ações regulares de promoção da leitura por alunos
de teatro da UTAD, com a chancela da Portas da Bila –
Associação Cívica e Cultural, e tem como Padrinho desta
iniciativa o Padre Vítor Melícias.
Toda
a
programação
pode
ser
consultada
em:
http://linux.delaube.com/fitap/
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